
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.03.2 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2018/342 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2018/7766 BURSA 

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer, İstiklal ve Kurtuluş Mahallelerinde, Kurulumuzun 

16.09.2005 gün ve 908 sayılı kararıyla sınırları belirlenen kentsel sitte, Kurulumuzun 16.08.2006 

gün ve 1693 sayılı kararıyla uygun gördüğü koruma amaçlı imar planı kapsamında kentsel sit 

sınırlarının irdelenmesine ilişkin; Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

24.11.2017/7434 ve 14.02.2018/E.1854 tarih sayılı yazı ve ekleri ile Müdürlüğümüz uzmanları 

tarafından gerçekleştirilen tespit çalışma sonuçları, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 30.03.2018 

tarih ve 170529 sayılı raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;  

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer - İstiklal ve Kurtuluş Mahallelerinde, Kurul uzmanlarınca 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescile önerilen 40 adet yapının içerisinden 

mimari, tarihi, estetik, mahalli değerler kapsamı içinde strüktürel, yapısal durum, malzeme, yapım 

teknolojisi bakımından özellikleri itibarıyla ek listede yer alan 10 adet yapının, 2863 sayılı 

yasanın 6. maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 

7. maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, 

Belediyesince tescil taramaları plana işlenerek bir örneğinin Kurulumuz Müdürlüğüne 

iletilmesine, 

Koruma gruplarının KTVKYK’nun 5.11.1999/660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup  

olarak belirlenmesine; tapunun beyanlar hanesine gerekli koruma grubu şerhinin konularak 

belgeleriyle birlikte Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Kentsel Doku bütünlüğünün korunması amacıyla ek pafta üzerinde sınırları yeniden 

belirlenen alanın kentsel sit sınırı olarak tescil edilmesine, 

Kentsel sit alanı çevresinde belirlenen ek pafta da sınırları gösterilen alanın etkilenme 

geçiş alanı olarak belirlenmesine, bu sınırlardaki değişiklik ve yeni tesciller dikkate alınarak 

yürürlükteki koruma amaçlı imar planının revize edilerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.03.2 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2018/342 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2018/7766 BURSA 

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer, İstiklal ve Kurtuluş Mahallelerinde, Kurulumuzun 

16.09.2005 gün ve 908 sayılı kararıyla sınırları belirlenen kentsel sitte, Kurulumuzun 16.08.2006 

gün ve 1693 sayılı kararıyla uygun gördüğü koruma amaçlı imar planı kapsamında kentsel sit 

sınırlarının irdelenmesine ilişkin; Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 

24.11.2017/7434 ve 14.02.2018/E.1854 tarih sayılı yazı ve ekleri ile Müdürlüğümüz uzmanları 

tarafından gerçekleştirilen tespit çalışma sonuçları, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 30.03.2018 

tarih ve 170529 sayılı raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;  

Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer - İstiklal ve Kurtuluş Mahallelerinde, Kurul uzmanlarınca 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescile önerilen 40 adet yapının içerisinden 

mimari, tarihi, estetik, mahalli değerler kapsamı içinde strüktürel, yapısal durum, malzeme, yapım 

teknolojisi bakımından özellikleri itibarıyla ek listede yer alan 10 adet yapının, 2863 sayılı 

yasanın 6. maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 

7. maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, 

Belediyesince tescil taramaları plana işlenerek bir örneğinin Kurulumuz Müdürlüğüne 

iletilmesine, 

Koruma gruplarının KTVKYK’nun 5.11.1999/660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup 

olarak belirlenmesine; tapunun beyanlar hanesine gerekli koruma grubu şerhinin konularak 

belgeleriyle birlikte Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Kentsel Doku bütünlüğünün korunması amacıyla ek pafta üzerinde sınırları yeniden 

belirlenen alanın kentsel sit sınırı olarak tescil edilmesine, 

Kentsel sit alanı çevresinde belirlenen ek pafta da sınırları gösterilen alanın etkilenme 

geçiş alanı olarak belirlenmesine, bu sınırlardaki değişiklik ve yeni tesciller dikkate alınarak 

yürürlükteki koruma amaçlı imar planının revize edilerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 206 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2018 - 3232 KAYSERİ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Azizli Köyü, 116 ada, 8, 9, 11 ve 12 parsellerinde bulunan ve   

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli “Sırakayalar Mevkii Tepeüstü Yerleşimi”nin 

Kurulumuzun 09.03.2018 gün ve 3174 sayılı kararı ile belirlenen sit sınırlarında maddi hatanın 

olduğu, mevcut arkeolojik sit alanı ile koordinatları belirlenen alanın uyuştuğu fakat mevcut sit 

sınırlarının dışındaki komşu ada-parseli de içine aldığı belirtilerek sit sınırlarının yeniden 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Yozgat Valiliği Yozgat Kadastro Müdürlüğü’nün 22.03.2018 

gün ve E.807202 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 20.04.2018 

tarihli 208566 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Azizli Köyünde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Sırakayalar Mevkii Tepeüstü Yerleşimi’nin Kurulumuzun 09.03.2018 gün ve 3174 sayılı 

kararı ile belirlenen sit sınırlarının irdelenmesi sonucu kadastral haritadaki maddi hatanın 

koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm parametrelerinden kaynaklı olduğu anlaşıldığından sit 

sınırlarına yönelik hazırlanan ve koordinatları düzenlenen 1/25000 ve 1/2000 ölçekli kadastral 

haritaların uygun olduğuna, ayrıca tapunun 116 ada, 8, 9, 11 ve 12 parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine konan “I. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili 

Tapu Müdürlüğünce “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şeklinde düzeltilmesi 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 206 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2018 - 3233 KAYSERİ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Azizli Köyü, 117 ada, 3 parselde bulunan ve I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescilli “Sırakayalar Mevkii Yamaç Yerleşimi”nin Kurulumuzun 09.03.2018 gün 

ve 3175 sayılı kararı ile belirlenen sit sınırlarında maddi hatanın olduğu, mevcut arkeolojik sit 

alanı ile koordinatları belirlenen alanın uyuştuğu fakat mevcut sit sınırlarının dışındaki komşu 

ada-parseli de içine aldığı belirtilerek sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Yozgat Valiliği Yozgat Kadastro Müdürlüğü’nün 16.03.2018 gün ve E.727671 sayılı yazısı ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 20.04.2018 tarihli 208487 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu; raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Azizli Köyünde bulunan, Kamu Orta Malına ait olan, 117 ada, 3 

parselin bir kısmına isabet eden ve Kurulumuzun 09.03.2018 gün ve 3175 sayılı kararı ile I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Sırakayalar Mevkii Yamaç Yerleşimi’ne ait sit 

sınırlarının irdelenmesi sonucu kadastral haritadaki maddi hatanın koordinat sistemleri arasındaki 

dönüşüm parametrelerinden kaynaklı olduğu anlaşıldığından sit sınırlarına yönelik hazırlanan ve 

koordinatları düzenlenen 1/25000 ve 1/2500 ölçekli kadastral haritaların uygun olduğuna, tapunun 

117 ada, 3 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine konan “korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu Müdürlüğünce “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” 

şeklinde düzeltilmesi gerektiğine, ayrıca 09.03.2018 gün ve 3175 sayılı kararımızda 117 ada, 3 

parselin mülkiyet bilgisinin sehven özel mülkiyet yazıldığı anlaşıldığından anılan taşınmazın 

mülkiyet bilgisinin “Kamu Orta Malı” olarak düzeltilmesine ve sit sınırları dışında parselin mera 

vasfının devam etmesinde 2863 sayılı Yasa kapsamında sakınca olmadığına karar verildi. 
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